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چکیده :مهمترین رکن وصول به وحدت از منظر عرفا شهود عرفانی است .بهه تبیرهر
ایشان فاصله مران انسان و پدیدهها در آگاهی شههود از مرهان مهیرود و حقهای بهه
شکل حضور بر عارف هویدا میگردد .در حالی که نزد فالسفه نرل بهه وحهدت از
رهگذر وجود محق می گردد و نزد عارف این مهم از طری شهود حاصل میشهود.
تیررن اصل شهود وحدانی نشانگر جایگاه توحرد در دایهره صهبود و نهزول اسهت .در
قوس نزول ،وجود و کثرات به ظهور میرسند .خال به خل تیدیل میشود و مراتب
شکل میگررند .در این مرتیهه سهالظ ظههورات را بهه نظهاره مهینشهرند و کثهرت را
موجود مییابد .مشاهده او در این مرتیه بصهر اسهت .حهال آنکهه در قهوس صهبود
سالظ بصر را رها کرده و با بصررت حقای را شهود میکند .توحرد در قوس صبود
رقم میخورد .جایی که در آن کثرات رنگ میبازند و سالظ پلکان تنزیه را با قدم
سلب میپرماید .شاید به تبیرر بتوان گفت نهایت توحرد همان نهایت تنزیه و سهلب
است .به تبیرر امام نرز سهالظ در او تنزیهه بهه عهالیتهرین مرتیهه توحرهد کهه همانها
«تسیرح» است واصل میگردد .و این نشهان از آن دارد کهه «وجهود» در قهوس نهزول
متحق می گردد حهال آنکهه در قهوس صهبود تحقه از آن «شههود» اسهت .وجهود،
متضمن ایجاب ،تشیره و کثرت است اما شهود ،متضمن سلب ،تنزیه و وحدت است.
فرلسوف به اثیات وجود نزولی و عارف به اثیات شهود صبود میپردازند.
کلیدواژهها :توحرد ،وحدت شهود ،مشاهده ،وجود ،قوس صبود ،قوس نزول

 .عضو هرأت علمی گروه عرفان اسالمی پژوهشکدة امام خمرنی و انقالب اسالمی
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این مقاله در تاریخ  93 / 1/دریافت گردید و در تاریخ  93 / 1/ 1مورد تأیرد قرار گرفت.
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مروری بر انواع نگرشهای توحیدی و روششناسی نیل بدان
با نگاهی به نحوه طرح و بسط نگرش توحرد در طول تهاریخ تفکهر اسهالمیسهه نگهرش کلهی را
می توان نسیت به این اصل از هم باز شناخت - :نگهرش کالمهی؛  -نگهرش فلسهفی؛  -9نگهرش
عرفانی .شرع با نگرش نخست درصدد رسردن به تبید و تسلرم است .در نگرش دوم فلسفه به دنیال
تفهرم عقالنی باور توحرد و نرل به ایمان عقالنی است و در نگرش سهوم عرفهان بهه نحهوه تهذو و
تجربه به این اصل میاندیشد .بر اساس این سه نگرش میتوان سه تبریف جداگانه از توحرهد اراههه
داد - :توحرد شرع؛  -توحرد فلسفه؛  -9توحرد عرفان .توحرد شرع عیارت است از اقرار و حکم
به یکی بودن خداوند .توحرد فلسفه عیارت است از ایمهان برخاسهته از بهاور عقلهی بهه یکهی بهودن
خداوند و توحرد عرفان عیارت است از شهود و وصول به یگهانگی خداونهد و هسهتی .در ههر سهه
تبریف یگانگی خداوند مطلوب و مقصود نهایی است اما در سه مرتیه مختلف .با ظهور ابهن عربهی
میحث توحرد به شکل یظ تجربه و نه لزوماً به شکل یظ حکم ،باور یا اعتقهاد مطهرح مهیگهردد.
الیته در آیرن تصوف و پرش از ابن عربی نرز تجربه توحرد بهه شهکل کامهل آن در سهخنان صهوفره
دیده میشود .اما او نخسترن بار این تجربه را به صورت مدون عرضه کهرد بهه گونهها کهه ببهدها
مالصدرا تئور وحدت وجود خود را با تأسی از آن مدون ساخت.
با اینحال باید خاطرنشان ساخت مران توحرد فلسفی و شرعی و توحرد عرفانی گرچه در هدف
هه که همانا نرل به وحدانرت ح تبالی است هه اتفا نظر وجود دارد اما در محتوا تفاوت مبنهادار
مران آن دو برقرار است .تا حد که برا عدّها توحرد عرفانی خرو محض از شریبت و دعو
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حلول و اتحاد است .برا بررسی نحوه نضج تاریخی این اندیشه ضمن پرداختن به توحرد فلسفی به
نخسترن تفسرر عقلی از آن ،که ابن سرنا آن را تقریر کرده است ،اشاره شده و در ادامه دیدگاه شرخ
اشرا و مالصدرا در این خصوص مطرح میگردد.

توحید فلسفی
الف) توحید از منظر ابن سینا
در دوران اولره اسالمیباور به توحرد عموماً دستور و تبید بود .نرز مفهوم توحرد به باور عمهوم
مسلمانان عیارت بود از یکی دانستن خداوند ،احتراز از شرک ،پرستش یظ خدا و تسلرم در برابهر
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اراده او .با ظهور مبتزله ،اشاعره و اخوان الصفا مناقشات حول میاحثی چون اسماء و صفات ،جیر و
تکره داشت به حهوزه میاحثهات ایشهان راه نرافتهه بهود .بهه تهدریج و بها ورود فلسهفه یونهان میاحهث
خداشناسی به شکل فلسفی اش مطرح شهد و میاحهث توحرهد شهناختی بهه شهکل مهدلل بهه محافهل
علمیراه یافت .او میاحث خداشناختی فلسفی که در فلسفه ابن سرنا به ظهور نشست عیهارت بهود
از اثیات واجب تبالی به طری ابطال تسلسل و دور موسوم به برههان صهدیقرن .او در نمهط چههارم
کتاب اشارات بر مینا دو اصل انفکاک وجود به ممکن و واجب و امتناع تحق تسلسل ،به اثیهات
روش خویش پرداخت و از آنجا که در آن ذات واجب را گواه ذات واجب قرار مهیدههد عنهوان
«صدیقرن» را برا آن برمیگزیند .در نظام فلسفی ابن سرنا مالک ربهط واجهب بهه ممکهن ،امکهان
فقر است .از این منظر خال کسی اسهت کهه مهرحج اسهت و ممکهن را از حالهت اسهتواء خهار
میکند .ماحصل وجودشناسی ابن سرنا عیارت اسهت از حصهول تیهاین مرهان وجهودات و در وهلهه
نخست مران ممکن و واجب .ابن سرنا برهان توحرد خود را اینگونه تقریر میکند:
) واجب الوجود متبرن است.
) تبرن او از ناحره وجوب اوست و واجب الوجود جز او نرست.
 )9اگر تبرن از غرر وجوب نشأت گرفته باشد؛ پس وجوب الزم ،چرهز غرهر از خهود اسهت و
این محال است.
 )4اگر وجوب ،عارض تبرن باشد؛ پس باید علتی داشته باشد.
 )5اگر تبرن ،عارض وجوب شود؛ باید علتی داشته باشد.
 )6از هر دو الزم میآید وجود واجب مبلول برا علت باشد.
 )7اگر تبرن او از ناحره تبرن پرشرن باشد .در مورد او نرز همرن سؤال میشود .و باقی اقسام نرهز
بنابراین ،تبرن عرن وجوب است .هرجا وجوب تحق یابد تبرن نرز تحق مییابهد؛ زیهرا تبهرن
همچون وجوب ذاتی واجب است .به هر رو « ،واجب الوجود المتبرن» مالک اثیات توحرهد ذات
از منظر ابن سرنا است .در حقرقت ابن سرنا بر آن است که واجب متبهرن اسهت و تبهرن او از ناحرهه
وجوب اوست .زیرا در غرر این صورت الزم میآید مبلول باشد .و مبلول بودن با وجهوب منافهات
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دارد .در مورد سایر کثرات نرز گفته میشود تبرن ذاتی آنان نرست ،بلکه عارض بر آنهان اسهت .از
اینرو ،کثررند.
همانگونه که مالحظه می شود فرض تبدد و تکثر درباره ذات واجهب بهه دلرهل امتنهاع عهروض
تبرن بر وجوب و وجوب بر تبرن باطل میگردد (ابن سرنا  .) 49- 45 : 919همچنانکه در باب وجهود
خد اوند نرز عروض ماهرت را به دلرل اینکه مستلزم مبلول بودن است ممتنه مهیشهمارد .سهیزوار
بدان اینگونه اشاره میکند« :الح ماهرته انرته

اذ مقتضی البروض مبلولرته» (محق سیزوار 973

:

.)36

فخر راز  ،مهمترین شارح اشارات اشهکاالتی را بهر ایهن نظریهه وارد مهیسهازد ازجملهه اینکهه
ابنسرنا مفاهرمیچون وجوب و تبرن را واسطه در عروض تفرد به حه تبهالی قهرار مهیدههد حهال
آنکه وجوب و تبرن امور وجود نرستند و امور عدمیاند .ضمن اینکه مهالک تیهاین خهدا بها
ممکنات را تبرن واجب و عدم تبرن ممکن برمیشمرد و این مستلزم این است که واجب را مرکب
از وجود و تبرن لحاظ کنرم؛ زیرا وجود مشترک مران واجب و ممکهن اسهت (فخهر راز ،964 : 914
.)967 ، 965

در جهان برنی ابن سرنا ماهرت و وجود ،واجب و ممکن در خار دو چرز هستند .تنها حقرقتهی
که ماهرت او عرن انرت اوست خداوند است .در مهورد خداونهد زیهادت وجهود بهر ماهرهت مطهرح
نمیشود .اما در خار غرریت و تیاین مران آن دو حاکم است.
همانگونه که مالحظه میشود برهان ابن سرنا بر توحرد ،صرف نظر از اشکاالتی که بر آن وارد
میآید ،چرز جز یکی بودن واجب الوجود را افاده نمیکند .و از حهدود اقامهه برههان بهر توحرهد
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شرعی فراتر نمیرود.

ب) تقریر توحید از منظر شیخ اشراق
شرخ اشرا در آثار خود نظرر یزدان شناخت ،صفیر سیمرغ و هیاکل النور به موضوع توحرد میپردازد.
او در رساله صفیر سیمرغ مراتب قاهالن به توحرد را اینگونه برمیشمرد :توحرد پنج مرتیه دارد :مرتیه
نخست متبل به قاهالن «ال اله اال اهلل» است که در توحردشان برآنند تا الهرت را از ماسهو اهلل نفهی
کنند .آنها اعم عوامند .دسته دیگر ،نسیت به گروه نخست ،خاص و نسیت به گروه ببدشان عوامند.
آنها کسانی هستند که قاهل به «ال هو اال هو» هستند .تفاوت عمده ایشان با گهروه نخسهت آن اسهت
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که عوام از غرر ح نفی الوهرت میکنند حال آنکه آنها جمر هویت هها را در سهایه حضهور حه
حالیکه گروه دوم اصالً غرر را نمیبرنند بلکه هرچه میبرنند همه اوست .اما گروه سهوم کسهانی
هستند که به «ال انت اال انت» مبتقدند .سیب برتر آنها نسیت به گروه دوم آن است که گروه دوم
ح را «هو» تلقی میکنند .حال آنکه «هو» غایب است .امها جماعهت سهوم خداونهد را متصهف بهه
غراب نمیدانند .بلکه «انت» گواه حضور داهمی آنان در محضر ح تبالی است و خداوند هرگز از
ایشان در حجاب و غراب نرست .با اینحال ،گروه چهارم در توحرد مقام واالتر دارند؛ زیرا بهه «ال
انا اال انا» ملتزمند .برتر و علو مقام آنها نسیت به گروه سوم از آن سیب است که آنهها بها انتسهاب
«انت» به خداوند مران خود و او به ثنویت گرویدهاند .حال آنکه اثیات دوهرت از عالم وحدت دور
است .اما گروه چهارم در بحر وجود او مستغر گشته و انرت خود را فانی در انرت ح کهردهانهد.
سهرورد بر این باور است که مقامیبرتر از این مقام در توحرهد وجهود نهدارد .نهایهت عهرو در
توحرد استهالک انرت عید در وجود ح است و این همان مبنا «کُلُّ شَیْءٍ هالِظٌ إلَّا وَجْهَهُ» است
(سهرورد 975

.)9 4-9 6 :9

شرخ اشرا در رساله االلواح العمادیه و نرز هیاکل النور برهان توحرد را اینگونه تقریر میکند :محال
است دو واجب الوجود ،وجود داشته باشد؛ زیرا الزم میآیهد ههر دو در وجهوب وجهود مشهترک
باشند .اما دوهرت آنها مستلزم وجود فارقی مران این دو واجب الوجود است .بنابراین ،الزم میآیهد
که وجود یکی از آنها متوقف بر آن امر فار باشد .حال آنکه آنچه وجودش متوقف بر غرر است،
ممکن است .بنابراین ،الزم میآید یکی از آن دو واجب ،ممکن باشد .که این امر به دلرهل اجتمهاع
نقرضرن باطل است .ممکنات نراز به مرجح دارند حال آنکه واجهب الوجهود چنهرن نرسهت .واجهب
الوجود جزء ندارد .زیرا امکان او الزم میآید .وجود او با صفتی زاهد بر ذاتش تکمرل نمهیگهردد.

ج) تقریر توحید از منظر مالصدرا
مالصدرا بنرانگذار سومرن طری تفکر فلسفی؛ یبنی حکمت متبالره است .او در طرح و ابداع آرا

( س)

فلسفی خویش از مکاتب فلسفی پرش از خود سود جست .برا مثهال نظریهه مهاده و صهورت را از

توحيد شهودی از منظر امام خمينی

(سهرورد 975

 9- 4 :4؛ .)73 : 973

401
پژوهشنامة متين

مشاء و تشکرظ وجود را از نظریه اربهاب انهواع مکتهب اشهرا اخهذ کهرد .امها در ابهداع حرکهت
جوهر از ایده خل مدام ابن عربی بهره برد و وحدت وجود را با تأسی از آرا او تقریر کرد.
واحد بودن وجود از منظر ابن عربی به مدد برهان و استدالل صورت نمیگرهرد .از دیهدگاه او
این بحث به جهت افاده عدم امتناع تناقض از حوزه تفکر عقلی و فلسهفی برهرون اسهت .از ایهنرو،
مستدل کردن وحدت وجود از منظر و محال است؛ زیرا وحدت متناقضرن جهز بها دریافهت قلیهی
تجربه نمیشود .اما از ابتکارات مالصدرا برهانی کردن ایده وحدت وجود است.
مالصدرا در اثیات توحرد ح تبالی از چند روش استفاده میکند:

 )1برهان غایت شناختی

روش نخست به این صورت است که اگر دو واجب الوجود وجود داشهته باشهد الزم مهیآیهد- :
این دو واجب هرچ عالقه ذاتی ا با هم نداشته باشند - .هر دو واجد کماالت مخصوص به خهود
باشند .از این دو مقدمه دو نترجه حاصل میشود که ) :هر یهظ از ایهن دو واجهب فاقهد کمهاالت
واجب دیگر باشد ،یبنی ناقص باشند ) .مرکب باشند؛ زیرا هر یظ از فقدان و وجهدان ترکرهب
شدهاند .حال آنکه نقص و ترکرب در ذات واجب محال است (مالصدرا . )6 : 915

 )2برهان وجود شناختی
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مالصدرا با نقد طری ابن سرنا در اثیات واجب آن را درخهور برههانی کهه راه رسهردن بهه خهال را
کوتاه و به صرافت و بداهت عقلی نزدیظ میسازد نمیبرند و مدعا او را تمام و کمال نمیدانهد.
از نظر او نراز این برهان به ابطال تسلسل و تقسرم وجود به واجب و ممکن که غرر از اصل حقرقت
وجود است بر آن خدشه وارد میسازد .برهان صدیقرنی که مالصدرا خود را واض آن میداند بهر
بنراد سه اصل اصالت ،بساطت و وحدت وجود استوار است .خالصهه آن ایهن اسهت کهه ذات حه
تبالی به جهت میرا بودن از جهات امکانره و عدمره و تبل و نراز ،وجود تام و اینچنهرن وجهود
که احاطه وجود اش تام و کامل است یکی است و ثانی ندارد «.فإنا ال نبنی بالواجب إال الوجهود
الکامل التام الذ ال یشوبه غرر الوجود من األعدام و القوى و النقاهص و اإلمکانات و القصهورات و
کل ما هو کذلظ ال ثانی له( ».مالصدرا  ) 41 : 969در حقرقت نفس حقرقت وجود داللهت مهیکنهد
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میخواند (مالصدرا .) 41 : 969
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بر اینکه او واجب و قدیم است و در وجود و وجوب که کمال و تأکد وجود است شریکی ندارد.
طری دیگر که مالصدرا برا اثیات توحرد ح بهر مهیگزینهد وضه قاعهده بسهرط الحقرقهه
است .ایشان طی این قاعده اینگونه استدالل میکنهد کهه ترکرهب مسهتلزم امکهان اسهت .و امکهان
مستلزم نقص است .حال آنکه خال به ناچار باید واجب باشد تا خلقهت توسهط او صهورت گرهرد.
پس خال میرا از امکان است .و به طری اولی از ترکرب نرز بهر اسهت .ذاتهی کهه مرکهب نیاشهد
بسرط است و ذات بسرط جام و شامل کلره ذوات و حقای وجود است .و اینچنرن حقرقتی یکی
برش نرست (مالصدرا 31

 1 :6؛  67 : 969؛ . )97 : 915

بسرط الحقرقه ،یبنى آن چرز که ذاتش نه از اجزا وجودیّه عرنی یا ذهنی مثل مادّه و صورت
عرنى یا ذهنى ترکرب شده است و نه از اجزا حد

ال بشرط مثل جهنس و فصهل (حسهرنی اردکهانی

 )53 : 975مالصدرا در اسفار در اثیات این قاعده اینگونه استدالل میکند که:
«فکل بسرط الحقرقه یجب أن یکون تمام کل شیء فواجب الوجود لکونهه بسهرط الحقرقهه فههو
تمام کل األشراء» (مالصدرا 31

:6

).

طی این قاعده که مالصدرا واض و میدع آن است وجود واحد بهه وحهدت اطالقهی اسهت .و
اطال حقرقت وجود است نه مفهوم آن .طی این قاعده کثرات به نحو وحدت در کثرت و کثرت
در وحدت توجره میگردند .بنابراین ،وجود از مبهانی کلرهه نرسهت کهه تهواطی و تشهکرظ در آن
جار باشد و به دلرل محوضت و بساطت تام ،ثانی از سنخ خهود نهدارد و دارا افهراد نرسهت .امها
مالصدرا در عرن قول به بساطت ،تشکرظ را در ناحره اصل وجود مطرح مهیسهازد .و بسهاطت در
عرن تشکرظ از منظر عرفایی نظرر ابن عربی ،قونوى و فرغانى و جُندى و کاشهانى و قرصهرى قابهل
قیول نمینماید .ایشان مبتقدند وجود اشتداد را قیول نمیکند؛ زیرا اشتداد متبل به اعراض حال در
خود محرط و شامل همه اعراض و جواهر است .از منظر ایشان ،وجود باید متصف به ماهرت باشهد
تا تشکرظ را بپذیرد.
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موضوع است و وجود از سنخ اعراض و جواهر نرست تا قیول اشتداد و تضبف کنهد .بلکهه وجهود
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 )3برهان جهان شناختی

مالصدرا مبتقد است که مجموع عالم به منزله حروان واحد و اجزا آن بهه منزلهه اعضها حرهوان
واحد است .وجود دو خال اقتضا میکند که وجود هماهنگ و مبتدل هستی از ههم بگسهلد .حهال
آنکه اجزا عالم چنان در ارتیاط و نظم دقرقی آفریده شدهاند که وجود دو خهال متیهاین ،نظهم و
ساختار منسجم آن را دچار خلل میکند؛ بنابراین ،نظم و به ههم پروسهتگی جمره اجهزا عهالم بهر
وجود صانبی واحد داللت میکند( .مالصدرا .)4 1 : 975
مالصدرا افتقار کاهنات را دلرل دیگر توحرد برمیشمارد .و عنهوان مهیکنهد کهه بها مشهاهده
نقص ،امکان و افتقار موجودات عالم ،وجود صان

کامل و بینقص اثیات مهیشهود (مالصهدرا : 969

.) 41- 4

توحید عرفانی
همانگونه که مالحظه شد تقریر مالصدرا نزدیهظ تهرین نگهرش فلسهفی بهه توحرهد عرفهانی اسهت.
دیدگاه او تا اندازه زیاد با دیدگاه ابن س رنا که توجره عقلی محض از باور بهه توحرهد بهود فاصهله
میگررد و تقرییاً صورت یظ دیدگاه کامالً عرفانی را به خود میگرهرد .بها ایهنحهال ،بایهد توجهه
داشت که مالصدرا با گذر از وحدت تشکرکی وجود به بساطت حقرقهت وجهود دسهت مهییابهد.
ایدها که در عالم عرفان با انتقادات زیاد مواجه شده است؛ زیرا عرفا تشکرظ را مربوط به اصل
حقرقت وجود نمیدانند بلکه آن را به مظاهر نسیت میدهند .به هر رو  ،راه فلسفه به جهت جنس
سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

احتجاجاتش در نهایت از مسرر عرفان جداست .با این حال ،قول بهه بسهرط الحقرقهه را مهیتهوان بها
نگرش عرفا که عالم را ظهور المجمل مفصالً میدانند یکی دانست.
به هر رو  ،در فلسفه هر گامیدر راه اثیات خداوند گامیبه سو اثیات برنونت است؛ زیرا در
فلسفه اثیات فاصله به مبنا تأکد ربوبرت و تقدس است .حال آنکه در عرفان شناخت مخلوقات به
مبنا درک ظهور فبل خداوند است .خداوند در صمرم ذات عید شهود میگردد.
از شیلی در باب توحرد و مبنا آن سؤ ال شد و او پس از نفی جمره طهر ظهاهر منتههی بهه
سو حقرقت آن پاسخ داد « :هر آنچه شما در اتم مبانی توحرهد توسهط اوههام یها عقولتهان حاصهل
میکنرد باطل و مردود است؛ زیرا مخلوقی محدث چون خودتان است» (کاشانی .) 3 : 967
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سرا نقل می کند که از ابو الحسرن نور پرسردند که با چه خداوند را شهناختی و او پاسهخ
جز بر عاجز چون خود داللت نمیکند .هنگامیکه خداوند عقل را آفرید از او پرسرد من کیام
و عقل سکوت کرد .سپس از نور وحدانرت خود بر آن تاباند وآنگاه عقل به زبان آمهد کهه تهو اهلل
هستی .پس عقل نرز به واسطه خداوند بر خداوند مبرفهت یافهت .از او دربهاره نخسهترن چرهز کهه
خداوند بر بندگانش واجب ساخت سؤال شد و او پاسخ داد :مبرفت .سپس از او پرسهردند مبرفهت
چرست و او گفت :مبرفت عیارت است از تحق وحدانرت خداوند در قلب.
اصل مبرفت موهوبی است .مبرفت نار و ایمان نور است .مبرفت وجد اسهت و ایمهان عطهاء و
تفاوت مران مؤمن و عارف آن است که مؤمن با نهور خداونهد نظهاره مهیکنهد حهال آنکهه عهارف
خداوند را در حضورش مینگرد .مؤمن قلب دارد حال آنکه عارف فاقد قلب است .قلب مهؤمن بها
یاد خدا آرام میگررد و قلب عارف با حضور خداوند( .ابونصرسرا بی تا )69 :همانگونه کهه مالحظهه
می شود نگاه عارف به توحرد ورا اشارت و عیارت است و ادراک عقلی توحرد در اتهم مبهانرش
مردود و مصنوع و حادث است.
عزالدین محمود نهایت توحر د را استغرا در جم در عرن تفرقه و اسهتغرا در تفرقهه در عهرن
جم میداند چندان که هرچ یظ از جم و تفرقه دیگر را مان نگهردد .بها ایهن حهال او توحرهد
عقلی را در شمار مراتب توحرد برمیشمرد .و مبتقد است توحرد چهار مرتیه دارد :توحرهد ایمهانی؛
توحرد علمی؛ توحرد حالی؛ توحرد الهی.
توحرد ایمانی توحرد است که در آن فرد به اقتضا آیات و اخیار تفرد ح تبالی را تصدی
و به زبان بر آن اقرار کند .این مرتیه متبله بهه عمهوم و مفرهد انخهراط در سهلظ اسهالم اسهت .در
حقرقت مؤمن از راه ایمان به صد مخیر ،این توحرد را میپذیرد .توحرد علمیتوحرد اسهت کهه
علم و قدرت و سایر صفات الهی برشمارد .در این توحرد گاهی روایحی از توحرهد حهالی پدیهدار
میگردد همچنانکه به توحرد عام نرز نزدیکی دارد .توحرد حالی توحرد است که وحدانرت ح
تبالی در ذات موحد نقش می بندد چندان که ذاتش بر اثر غلیهه انهوار توحرهد متالشهی و مضهمحل
میگردد .در این مقام عارف جز ذات و صفات واحد را شهود نمیکند .توحرد علمهی بها مراقیهه و
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توحرد حالی با مشاهده حاصل میگردد .نور توحرد علمهیهمچهون نهور مهاه و نهور توحرهد حهالی
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در آن فرد یقرن حاصل کند که موجود و مؤ ثر حقرقی خداوند واحد است و صن او را اثهر سهریان
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همچون نور آفتاب است که در پرتو آن همه نورها مضهمحل مهیگردنهد .امها تهابش نهور مهاه تنهها
بخشی از ظلمت را ناپدید میکند .توحرد حالی ممکن است در لحظاتی از عارف منقطه گهردد و
رسوم بشر او دوباره بازگردد .از این رو ،کمال توحرد در آن به تمامه هویدا نرست .توحرد الههی
توح رد است که عارف فارغ از زمهان و مکهان غلیهه وحهدانرت و فردانرهت او را مشهاهده کنهد و
حقرقت کان اهلل و لم یکن مبه شیء را تا ازل آزال رؤیهت نمایهد .ایهن توحرهد از ههر گونهه شهاهیه
نقصان بر

است (کاشانی : 967

.) 3-

الهرجی در شرح گلشن راز (الهرجی بیتا )97 :و جامی در نقد النصوص (جهامی  )77-73 : 971همهرن
مبنا را متذکر شدهاند .آنها با تقسرم توحرد به توحرد علمی و توحرد شهود خاطر نشان ساختهانهد
که با اضمحالل هستی مجاز  ،وحدانرت ح تبالی ظهور مییابهد .همهه ذرات عهالم در ایهن نهوع
توحرد عرانی انا الح میگویند و این حاصل نمیگردد جز با مشاهده .جامی تفهاوت مرهان ایهن دو
نوع توحرد را اینگونه بران میکند:
منشأ این توحرد نور مشاهده است ،و منشأ توحرد علمى نهور مراقیهه .و بهدین
توحرد اکثرى از رسوم بشریت منتفى شود ،بر مثال نور آفتهاب ،کهه در غلیهه
ظهور او برشتر اجزا ظلمت از روى زمرن برخرزد .و به توحرد علمى ببضهى
از آن رسوم مرتف گردد ،بر مثهال نهور ماهتهاب ،کهه بهه ظههور او ببضهى از
اجزا ظلمت منتفى شود (جامی .)73 : 971

بار  ،همچنانکه بران شد در نظام عرفان ،شههود عهارف محهل اسهتناد حقهای و واقبرهتهها
هستی است .چندان که به اعتقاد آنها شهناخت ههر پدیهدها در فضهایی غرهر از شههود در مبهرض
سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

دخول نوعی شیهه و تردید است .از اینرو  ،اهتمهام اصهلی عهارف خله وجهودش از وابسهتگی بهه
ابزارها ظاهر شناخت بشر است .عرفا علم و مبرفت حقرقی را علم به ذات شیء میداننهد .از
منظر آنها مبرفت عقلی علم به ذوات اشراء را افاده نمیکند بلکهه عقهل تنهها نسهب روابهط علوهی و
اختصاصات ماهو را درمییابد .از سو دیگر عقل تاب و منقاد فکر است .و فکر از حس و قوا
مفکره آبرار میشود .عقل آنچه را با دستاورد حس و مفکره همخوانی نداشته باشد رد مهیکنهد.
از اینرو ،تاب محض الزامات و دستورات فکر است .حال آنکه عرفا مبتقدند انسان تنها مکلف بهه
تاببرت ح است .عقل گرچه ابزار است که خداوند برا شناخت در اخترار بشر قرار داده اسهت
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اما عیودیت حکم می کند تا سالظ تیبرت از آن را در راه وصول به ح وانهاده و پررو محض ح
شود.
پس از اشاره کلی به مشرب عارفان در نرل به توحرهد کهه متکهی بهر مشهاهده قلیهی و وجهدانی
حقای است به موضوع شهود در اندیشه امام خمرنی پرداخته میشود .تا پس از رسردن به تبریهف،
جایگاه و انواع شهود ،دیدگاه ایشان در خصوص توحرد شهود اراهه گردد.

جایگاه و اهمیت معرفت شناسی شهودی در اندیشه امام خمینی
امام خمرنی همچون سایر عرفا ،شههود را مهالک نرهل بهه ذوات اشهراء بهر مهیشهمرند و حتهی علهم
باریتبالی را نرز از سنخ شهود میدانند .ایشان درباره علم ح تبالی دو نظر را مطرح میسازند:
بصر و سم الهی به علم او باز میگردد( .عقرده حکما مشاء)
علم ح تبالی به بصر و سم او باز میگردد( .اشرا و متبالره)
امام با نظر دوم موافقت دارند .به اعتقاد و بصر عرن نفس انسان است .صور موجود در صهق
نفس با نفس متحدند و همرن حضور موجود نزد موجد و شهود آن توسط موجد محق بصر است.
(اردبرلی 91

 .)941 :از منظر امام عالم ،مشههد و محضهر باریتبهالی اسهت و همهرن حضهور خهود

مالک علم ح به هستی است .بنابراین ،علم ح

تبالی به بصر او بهاز مهیگهردد (اردبرلهی 91

:

 .)94به عیارت دیگر ،علم ح تبالی از سنخ شهود است .سم و بصر او عرن شهودش و شههودش
عرن علم اوست و برخالف انسان نمیتوان مران آن دو تمایز قاهل بود؛ زیهرا در انسهان مرهان علهم و
شهود امتراز برقرار است.

امام خمرنی ویژگیها شهود را در ضمن برشمردن تفاوتها مرهان علهم و عرفهان چنهرن بهازگو
میکنند :متبل علم کلرات است و متبل مبرفت جرهرات« .عارف» باهلل کسی است که حه تبهالی
را با مشاهده حضور در یابد و «عالم» باهلل کسی است که ح را به مدد براهرن و قوه عقل بشناسد.
مبرفت شهود مسیو به نسران و فراموشی است .حال آنکه متبل علم ابتداهاً به ادراک درمیآید.
اما عرفا مبتقدند آنچه در شهود خویش مییابند حقایقی است که پرش از ایهن ارواح شهان بها آنهها

( س)

مأنوس بودهاند .از اینرو ،شهود عرفانی از سنخ تذکر و یادآور است .اما در علم ویژگی تذکر و
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یادآور وجود ندارد .از همرن روست که برخی اهل ذو مهیگوینهد «حقرقهت مبهرا مبنهوى و
روحانى تذکر ایام سلف است( ».امام خمرنی : 911

.) 6 - 6

امام در فراز دیگر در بران این تفاوت میفرمایند :حقرقت عرفان شهود اسهت و ایهن بها علهوم
کلره الهی متفاوت است .نسیت مران این دو شبیه مانند نسیت مران خرال و وههم اسهت .خرهال امهور
جزهی و شخصی را در مییابد حال آنکهه وههم رؤیهت دورنمها و نقشهه شهیء اسهت .بنهابراین ،در
مشاهده حضور عارف همان حقایقی را که عالم به طری کلرت دریافته اسهت بهه طهور جزههی و
شخصی درمییابد .امام به این مطلب اینگونه اشاره میکنند ...« :به عیارت دیگر ،مشاهده ،رؤیت به
عرن عقل است از حقای غریرة مجرده؛ چنانچه رؤیت ،مشاهده به عرن نفس است از امهور ظاهریّهه»
(امام خمرنی )51-53 : 973؛ یبنی عرن عقل و عرن نفس واسطه در ادراک مبانی کلره و جزهرهاند.
امام سپس میفرمایند تا عقل دربند کلرات است از مشاهده و حضور خیر نهدارد .علهوم بهذر
مشاهده اند .به دیگر سخن ،شهود ثمره بذر عقل و ادراک کلرات است .اما وقوف در علوم حجاب
اکیر است و به جا به ثمر نشاندن مشاهده ،حجاب را برا

انسهان بهه همهراه مهیآورد (امهام خمرنهی

. )53 : 973
عارف آنچه را عالم به حمل شای صناعی میفهمد با حضور درمییابد .عالم از مفاهرم ،مفاهرم
میسازد حال آنکه عارف بیآنکه مقدمها ترترب دهد نترجهه را عرهان مشهاهده مهیکنهد .امهام در
اینجا تفاوت دیگر مران علم و شهود را اینگونه خاطرنشان میسازند که با ایهن وصهف عهالم وقتهی
سخن از مفاهرم میشود سخن بسرار میگوید و جوش و خروش فراوان از خود نشان مهیدههد امها
سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

چون قادر را بالبران نمیبرند وقتی به عالم خود رجوع میکند خشرتی از او هویدا نمیگردد .حال
آنکه عارف سخن نگفته به رأ

البرن خود را در محضر قادر میبرند (اردبرلی 91

. ) 7 :9

آثار مشاهده حضوریه حق در کائنات
امام خمرنی در آثار متبدد خویش بر نقش حضور قلب باالخص در عیادات تأکرد فراوانی دارند .از
منظر ایشان شهود حضور ح تبالی منشأ جمر حسنات و ملکات و اجتناب از مبصرت است .در
اینجا این فواید به صورت فهرست وار بران میگردد:
) کشف و مشاهده حضور
) 6 : 973

بازگشت به فطرت و خمرره خالص وجود انسان است( .امام خمرنی
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 )9سلطنت وحدت در گرو شهود حضور

است( .امام خمرنی .)56 : 915

 )4حفظ ادب حضور و محضر نترجه مشاهده عرانی و شهود حضهور

مقاله

) مشاهده حضور موجب رف

حجب و کثرات ظلمانی است( .امام خمرنی .) 75 : 971
اسهت (امهام خمرنهی : 911

.)41

 )5مبصومرت از خطا حاصل مشاهده حضور

است که کمل از انیراء بدان متصفند (امام خمرنهی

.)55 : 911
 )6یقرن و اطمرنان قلیی از ثمرات شهود است (امام خمرنی .)55 : 911

مراتب شهود از منظر امام
از دیدگاه امام خمرنی شهود و مشاهده بر جمر ارکان و عناصر هستی انسهان حهاکم اسهت .شههود
باطنی اگر تحق پذیرد آثار آن در اعضا و جوار انسان نرز هویهدا مهیگهردد چنهدان کهه قلهب و
قالب انسان سراسر حضور و مشاهده میگردد.

شهود قولی

شهود قولی یبنی آنکه انسان آنچه بر زبان میآورد مطاب با شهود قلیی او باشهد .یبنهی قهول او بهر
قلب و باطنش گواهی دهد و شاهد ما فی الضمرر عارف گردد .مانند نماز ،کلمهات و عیهاراتی کهه
مؤمن بر زبانش در حرن اقامه نماز جار میسازد برخاسته از مشاهدات قلیهی اوسهت .در غرهر ایهن
صورت اگر قول او مطاب ایمان و باور او نیاشد و لفاظی صرف باشد خدعه و نفا است.

شهود فبلی عیارت است از اینکه جوارح انسان مطاب باطن عارف که حقرقت المؤثر فهی الوجهود
اال اهلل را به ذو جان چشرده است عمل کند و فبل او گواهی دهد بر اینکه کسی را در دار هسهتی
فاعل و قادر نمیبرند .در این صورت دست نراز خود را جز به بارگاه او دراز نمیکند و امرهد خهود
را از ماسوا منقط میسازد .چنرن انقطاعی او را نزد بندگان به استغنا میرساند و ضبف و ذلت را از

( س)

او دور میکند.
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شهود فعلی
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شهود قلبی

سرچشمه و منشأ شهود فبلی و قولی شهود قلیی است .در ایهن نهوع شههادت توحرهد در سهر انسهان
رسوخ میکند و ذات انسان سراسر شهود ح میگردد به گونها که جوارح و جوانح او بر توحرد
گواهی میدهند و یکپارچه ح را میطلیند.
شهود ذاتی

امام خمرنی در توصرف این نوع شهادت میفرمایند این شهود مخهتص مالهکهه و اولهوالبلم اسهت؛
یبنی کسانی که خداوند در آیه شریفه «شَهدَ اللَّه انوهُ ال الهَ الوا هُوَ و الْمَالئِكة و اولهوا الْبِلْهم» بهه آنهها
اشاره کرده است .در این نوع شهود خداوند خود در مقام احدیت جم به وحدانرت خود شههادت
میدهد .ایشان خاطرنشان می سازند که حقایقی در این نهوع شههود نهفتهه اسهت کهه از عههده برهان
خار

است (امام خمرنی . ) 99 : 971

امام خمرنی آثار شهود توحرد را خر حجاب ،گشایش ابواب آسمان و حضور در محضر ح
تبالی میدانند .ایشان توحرد را گام نخست سهلوک دانسهته و مبتقدنهد رؤیهت فاعلرهت و مؤثریهت
موجودات از حجب غلرظ ظلمانی و شرک اعظم است که تها کنهار نهرود ،ابهواب آسهمان گشهوده
نمیگردد و مالهکهه اهلل مجتمه نمهی شهوند و ایهن حقرقهت بها لقلقهه لسهانی و ذکهر زبهانی حاصهل
نمیگردد بلکه با رؤیت و شهود عرانی به دست میآید (امام خمرنی . ) 94 : 971

مبانی توحید شهودی از منظر امام خمینی
سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

مبنای انسان شناختی
امام خمرنی نرل به توحرد ح تبالی از طری نفس را از دو راه مرسهر مهیداننهد - :درک وحهدت
قوا نفسانی و  -درک استجماع جمر حقای هستی در سرشت او.
امام عنوان میدارند که درک وحدانرت ح تبالی مسهیو و مشهروط بهه درک وحهدت ذات
انسان است .حقرقت انسان متناظر با مراتب هستی واجهد مرتیهه غرهب ،مثهال و شههادت اسهت .ایهن
مبنا «من عرف نفسه فقد عرف ربه» است .ذات انسان در مرتیه غرب مجرد به تجرد عقلی و بسرط
و جام است .وجود او در صق خرال ،برزخی و مثالی است .و در نشهئه جسهم و طیربهت عنصهر
دارا مرتیه شهادت است .مرتیه ذات او محرط بر مرتیه خرال و مرتیه خرال او محرط بر مرتیه جسم
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آنکه در کل موجود به یظ وجود واحد است و جمره مراتهب در او بهه نحهو وحهدت و بسهاطت

مقاله

اوست .از اینرو  ،وجود انسان همپا هستی دارا مراتب تشکرکی و اخس و اشهرف اسهت .حهال
مندر است .بنابراین ،قوا و مراتب وجود نفس انسهان و وحهدت حهاکم بهر آنهها بهه وضهوح بهر
وحدت حقرقت وجود گواهی میدهند (اردبرلی 91

. )919 :9

به همرن ترترب ،در مورد ح تبالی می توان گفت مرتیه شهادت در مرتیه عالم مثال و حقهای
عا لم مثال در مرتیه عالم غرب مندر و منطو است و این مراتب قادح وحدت وجود او نرست .او
واحد است و کثرت مراتب ناقض وحهدت او نرسهت .همچنانکهه در انسهان ،مراتهب کثرهر ،وجهود
وحدانی او را نقض نمیکند .او در ساحت نفهس خهود همهه مراتهب را بهه حضهور جمبهی حاضهر
مییابد و حضور در مرتیها او را از مرتیه دیگر منسلخ و جدا نمیسازد و این مطلب بهه بهداهت و
وضوح تمام بر انسان مکشوف و هویداست.
از دیگر سو ،انسان بر صورت خداوند خل شده است .مرتیه انسان کامل ،عصاره و نسخه جام
همه حقای و عناصر هستی از صدر تا ذیل است .و از این حرث وجود جمبی انسهان کامهل دال بهر
وجود جمبی رب او؛ یبنی اسم اعظم یها همهان حقرقهت باریتبهالی اسهت .ذات او مسهتجم جمره
مراتب هستی است همچنانکه غایت آفرینش او نرز عرو انسان به جمبرت و کمال وجود اوست
(اردبرلی . )914 : 91

ایشان میگویند نشئه انسان به جهت آنکه جمر شئون اسمایی و اعرانی را در بر گرفته و حقای
الهی و کونی را در خود جم کرده است آیرنه شهود حقای است .خداونهد از دریچهه ذات انسهان
مکشوف و مبلوم میگردد؛ از این رو ،منزلت او نسیت به خداوند مانند نسهیت مردمهظ بهه چشهم
است .خداوند از دریچه وجود انسان به اشراء مینگرد؛ بدین جهت طیباً شناخت خداوند از دریچه
ذات انسان قابل رؤیت است؛ بنابراین ،انسان کامل آیرنه شهود ذات ح بلکه آیرنه شهود همه اشراء
ایشان میفرمایند« :شهودنا للح و شهود انفسنا» (امام خمرنهی  )65 : 416عهارف واصهل در حضهرت
علمره ح

را میبرند که در حجاب عرن ثابته او در آمده است (امام خمرنی .)65 : 416

بنابراین ،توحرد نفس آیت توحرد ذات ح است و از اینرو ،مبرفت به نفس نرز آیت مبرفهت
باریتبالی است.

توحيد شهودی از منظر امام خمينی

و ذوات است (امام خمرنی .)53-61 : 416

( س)
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مبنای معرفت شناختی
ابزار مبرفت شناختی در عرفان «قلب» است .به عیارت دیگر ،عارف تنها مبرفت حاصل از قلهب را
واق نما میخواند .ابن عربی در عیارتی عنوان میکند که از ما خواسته شده است که به «وحهدت»
مبرفت حاصل کنرم و «واحد» را اثیات کنرم .به دیگر سخن ،شهود از آن «وحدت» و اثیهات از آن
«واحد» است .قلب وحدت را مینگرد و عقل به واحد علم مییابد (ابن عربی بی تا

.)611 :

امام خمرنی بر اساس نگرش مبرفت شناختی خود که میتنهی بهر شهناخت شههود و احتهراز از
ابتنا صرف بر مقوالت فاهمه و قهوه دراکهه عقهل بشهر اسهت دیهدگاه توحرهد خهویش را بنها
میسازند .ایشان ضمن اتخاذ این رویکرد عرفانی تأکرد میکنند که نگرش علمی به توحرد حجاب
راه است .حال آنکه انیرا و اولرا الهی هرچگاه با قدم برهان به سو توحرد گام بر نمیداشتند .آنها
به براهرن وارد شده علم داشتند اما راه وصول به ح تبالی را از سنخ اثیات واجب و براهرنهی نظرهر
آن نمیدانستند (امام خمرنی .) 4 : 915

از دیدگاه امام خمرنی حقرقت «توحرد» در ساحت حضور و شهود نفهس بهه حقرقهت و مبنها
خود میرسد .از این منظر توحرد از نگاه ایشان واقبرتهی آفهاقی و خهارجی نهدارد .ایشهان مبتقدنهد
توحرد که در ساحت برهان به ثیوت رسد نترجه عملی نهدارد .بلکهه توحرهد حقرقهت دارد کهه
اثرات آن در شریان حرات انسان جار باشد؛ از این رو ،ایشان بر خالف اندیشه کالمیکه توحرهد
را میحثی نظر پنداشته و اثیات و تحق آن را متبله بهه سهاحت عقهل و فکهر مهیداننهد مبتقدنهد
سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

«توحرد» مقولها کامالً عملی است و قهدم برههان در نرهل بهدان سسهت و متزلهزل اسهت .منهازل و
مقامات عرفانی از ثمرات توحرد عملی است .و توحرد عملی توجه قلیی و غریز به وحدانرت ح
تبالی است .تا قلب منصیغ به توحرد نگردد هرچ اثر عملی و تأثرر باطنی از باور به توحرد نمهیتهوان
انتظار داشت؛ زیرا توحرد عملی سرچشمه جمر طهارات است که تا حاصل نگردد کدورات باطن
رنگ نمیبازد .بسرار از افراد با انواع دالیل و براهرن نظر دالیل توحرهد را ثابهت مهیکننهد امها
خود در نهایت دست نراز خود را به سو اسیاب و مخلوقات دراز کرده و غرهر او را بهر او مهرجح
میدارند( .امام خمرنی . )39-34 : 971
امام هرجا از توحرد سخن میگویند به مبرفت قلیی اشاره میکنند و توجه قلیی تام به توحرد را
از مهمات سلوک و ارکان عرو برمیشمارند؛ زیرا تا خمرره قلب با توحرد نضج نگررد الوهرت بر
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وسایط منقط نسازد آماده دریافت تجلرات الهی نمیگردد (امام خمرنی . ) 5 : 971

مقاله

آن تجلی نمی کند و تا انسان حقرقت استباذه را در باطنش محق نسازد و امرد خود را از اسهیاب و
سبه و ظرفرت قلب انسان با توحرد شهود شدت مییابد .آنچنان که پذیرا حقهای علهو و
مبانی واال می گردد و برا اینچنرن قلیی جایی برا کدورت به شواهب دنرایی و ههواجس نفسهانی
باقی نمیماند؛ از این روست که امام خمرنی همچون سایر عرفا بر ابباد باطنی قول به توحرد تأکرهد
داشته و نرل بدان را از مهمترین ارکان تبالی نفس انسان بر میشمرند.
ایشان بر خالف نظر عالمان علوم رسمیکه مبتقدند اعمال و مناسظ ظاهر انسان را به سهو
صراط ایمان رهنمون میسازند مبتقدند عیودیت جوار در گهرو عیودیهت بهاطن و نههاد آدمهی
است .بندگی باطن مشروط و مقرد به بندگی جوارح نرست .از منظر امام جوارح و اجزا جسمانی
انسان تنها در صورت ریاضت و ممارست قلیی سر به سهجود حه تبهالی مهینهنهد .تها لسهان قلهب
حقرقت توحرد و اخالص را بر زبان نراورد لسان جسم آن را افاده نمیکنهد و اگهر کلمهات توحرهد
بدون حظ قلب بر زبان جسم جار گردد توحرد که به ثمر مهینشهرند حقرقهی ،خهالص و دارا
آثار کمالره نرست (امام خمرنی  . )964-965 971تبید ح تبالی را بها زبهان جسهم نمهیتهوان بهه جها
آورد و حصر استبانت به او را بی محاضره و مشاهده نمیتهوان حاصهل کهرد توحرهد در قلهب بهه
اندازه انصراف و قط رجا او از موجودات جلوهگر مهیشهود (امهام خمرنهی  .)53 : 915امهام از قهول
آیت اهلل شاه آباد نقل میکنند که فرمودند« :عیادات اجراء توحرد اسهت در ملهظ بهدن از بهاطن
قلب» (امام خمرنی  ) 59 : 971ارکان نماز اعم از قرام ،رکوع و سجود هر یظ نماینده نوعی توحردند.
قرام به توحرد افبال ،رکوع به توحرد صفات و سجود به توحرد ذات اشاره میکنند (امام خمرنی : 971

. ) 46
بار توحرد از منظر امام اصل جمر مبارف است و علم و ایمان از فروع آن و فضایل روحی و
 )13 : 973چه بسا فرلسوفی بر تمام براهرن توحرد عالم باشد اما مؤمن به شمار نراید؛ زیهرا علهم او از
مرتیه عقل و کلرت به مرتیه قلب و جزهرت نرسرده است( .امام خمرنی ) 17-11 : 973

 .مقصود از حصر استبانت به خداوند اشاره به آیه میارکهه «ایهاک نبیهد و ایهاک نسهتبرن» اسهت کهه نهاظر بهر حصهر

( س)

استبانت به درگاه الهی است.
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قلیی حاصل درک آن است .اما این ثمرات با ادراک عقلی توحرد بهه بهار نمهینشهرنند (امهام خمرنهی
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در جا دیگر تصریح میورزند که ما انسانها در جهان لفظ بازماندهایم و توحرد که بدان
ملتزم هسترم چرز برش از لفاظی و تلقی سلسلها از تصورات و بهراهرن میتنهی بهر دور و تسلسهل
نرست .توحرد ما از این حد فراتر نمیرود .حال آنکه حقرقت چرز دیگهر

اسهت (اردبرلهی 91

:

.)1

ارکان توحید شهودی
با این وصف امام خمرنی ضمن تقسرم توحرد به توحرد افبال ،صفات و ذات به مراتب و ارکان آن
نرز اشاره کرده و مبتقدند هر چهار رکن ،در خود این سه قسم توحرد را شامل میشوند .ایشهان در
تبریف این سه قسم توحرد میفرمایند :در توحرد فبلی سالظ هر فبلی را ظاهر و صادر از خداونهد
میبرند .اما در توحرد صفتی همه اوصهاف و اسهماء را در اسهماء و اوصهاف حه تبهالی مسهتهلظ
میبرند .او در این مقام جز اسماء و صفات خداوند چرهز را متحقه در دار وجهود نمهیبرنهد .امها
توحرد ذاتی عیارت است از اضمحالل جمر ذوات در نور ذات حه تبهالی .سهالظ در ایهن مقهام
هرچ انرت و هویتی را جز هویت ذات احد مشاهده نمیکند( .امام خمرنهی  .)11 : 976همانگونهه کهه
مالحظه خواهد شد در ضمن این چهار رکن مندر است.
امام در ذیل به توصرف ارکان توحرد میپردازند .ارکانی که به صورت سلسله مراتیی مراحل و
مراتب توحرد را نشان میدهند .هر رکنی خود نمودار قسمیاز توحرد ذات ،صهفات و افبهال اسهت
حال آنکه دو توحرد دیگر را در باطن خود مستتر دارد .توحرد دارا چهار رکن است.
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.1تحمید
رکن نخست «تحمرد» است که توحرد فبلی است .تحمرد عیارت است از ارجهاع جمره حمهدها و
ثناها به ذات اقدس الهی و نفی استحقا غرر در تبل حمد .عید در این توحرد کهه توحرهد تحمرهد
است جمر عطایا و موهیتها کثرر و تفصرلی را فانی در یظ عطره مطلقه میبرند و جملگی را به
مشرت ح تبالی نسیت میدهد که مظهر تأکود آن عیارت «حوقله» است که عیهارت اسهت از نفهی
حول و قوه از غرر .نزد ارباب رموز و اشهارات در بهاطن توحرهد تحمرهد  ،توحرهد ذات و صهفات
نهفته است.
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 .2تهلیل
ظهور جمال ح و کمال او و تجلیا از تجلرهات جهالل او مهیبرنهد .در حقرقهت در ایهن توحرهد
الوهرت از غرر نفی میگردد .الوهرت در اینجا الوهرت صفتی است نه فبلی .دو توحرد دیگر کهه
در باطن این توحرد نهفته است نزد ارباب اذوا و قلوب محجوب و مستور است.
 .3تکبیر
رکن سوم «تکیرر» است که همان مقام توحرد ذات و استهالک جمر انرهات در اوسهت .در مبنها
آن باید گفت خداوند متبال فراتر و عظرم تر از هر وصفی است .دو توحرد دیگر که در این توحرد
نهفتهاند نزد احرار مستتر و پنهانند.
 .4تسبیح
رکن چهارم «تسیرح» است .در این مقام توحردها سهگانه از خداوند نفی مهیگهردد؛ زیهرا در دل
هر سه توحرد قیلی نوعی تکثرر و تلوین مندر است .اما ایهن مقهام ،مقهام تنزیهه و تمکهرن اسهت و
توحرد با آن تمام میگردد (امام خمرنی . )11-73 : 976

پس از بران نگرش ها مختلف توحرد و اشاره به رویکرد عرفا در این خصوص بایهد گفهت
تفاوت نگرش عقلی و عرفانی نسیت به موضوع توحرد از اینجا نشأت میگررد کهه در نگهاه عقلهی
نرل به وحدت مستلزم یکی دانسهتن اعرهان و اشهراء خهارجی اسهت امها در رویکهرد عرفهانی ،اشهراء
میتوانند کثرر باشند اما وحدت تام بر آنها حاکم باشد .کثرت مان و رادع وحهدت نرسهت و بلکهه
مؤکد آن است .عارف نمیخواهد کثرت را به یکیاره نفی کند .او تنها میکوشد تا کثرت حجاب
به کثرت الزمه تکمرل و تمامرت سرر تکاملی عارف است .در مقام فهر اول کثهرت حجهاب حه
است اما در مقام فر ثانی که مقام فر ببد از جم است کثرت دیگهر حجهاب حه نرسهت بلکهه
کثرت خود مؤکد ذات وحدانی ح است .سرد حردر آملی این مقام را چنرن توصرف میکند:
عارفی که به مقام فر ثانی محق گشهته اسهت بهه نهایهت مراتهب توحرهد و
عرفان واصل شده است و آن عیارت است از مقام شهود قرام خله و رؤیهت

توحيد شهودی از منظر امام خمينی

راه او نیاشد نه اینکه وجود آن را به کلی طرد کند .کمااینکه در نهایت اسفار چهارگانه نرز رجهوع

( س)
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وحدت در کثرت و کثرت در وحدت بدون احتجاب یکی از دیگهر و آن
را مقام فر ببد از جم نرز میخوانند (آملی . ) 1 : 961

جمع بندی و نتیجهگیری
توحرد شناسی امام خمرنی بر بنراد نگرشها انسان شناختی و مبرفهت شهناختی او بنها شهده اسهت.
مینا انسان شناختی او میتنی بر جامبرت وجود انسان است .به این مبنا که شناخت وحهدانرت حه
تبالی با شهود ذات انسان که مستجم جمر حقای ملکی است حاصل میگهردد .مبرفهت شناسهی
عرفانی امام خمرنی میتنی بر شهود است .از جمله آثار شهود ظهور سلطنت وحدت و از مران رفهتن
تفرقه است و توحرد نخسترن و اصرلترین ثمرة رویکرد شهود به هستی است .توحرد مهورد نظهر
ایشان مقولها کامالً عملی است و با نظر و برهان فاصله دارد .بلکه از دیدگاه ایشان توحرد نظهر
خود حجاب راه است.
عارف برا نرل به توحرد در وهله نخست اثیات و تشیره میکنهد و سهپس در قهوس صهبود بهه
تبر و تنزیه ذات از صفات میپردازد .نهایت تنزیه عارف عیارت است نرل به وحدانرت ذات .در
قوس نزول تبرنات و تکثرات به وجود میآیند .قهوس نهزول صهحنه نمهایش کثهرت و جلهوه هها
گوناگون تجلی الهی است .بنابراین ،وظرفه سالظ در این مرحله اثیات وجهودات و تبرنهات اسهت.
حال آنکه عارف در قوس صهبود اثیهات را رهها کهرده و ضهمن سهلب اوصهاف ،ذات را از شهاهیه
کاهنات منزه میدارد .حقرقت توحرد در این مرحله ظهور میکند که عارف در آن با گامها تنزیه
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به سو خداوند پرش میرود .از منظر عرفان نظر نرز ظهور ح تبالی در قوس نزول کمال جهال،
و شهود ظهور او در قوس صبود کمال استجالست .جال متبل به قوس نهزول و اسهتجال متبله بهه
قوس صبود است .بنابراین ،از منظر قوس نزول با الهراتی ایجابی مواجههایهم .حهال آنکهه در قهوس
صبود با الهراتی تماماً سلیی برمیخوریم که برا نرل به وحدت از همه مراتب تنزیه درمیگذرد.
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